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RENDELETALKOTÁS
A képviselő-testület (továbbiakban KT) megalkotta: 

  19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendele-
tét a KT) egyes hatásköreinek átruházá-
sáról, a bizottságok feladat- és hatáskö-
réről szóló 20/2019. (XI.05.) önkormány-
zati rendelet módosításáról,

  20/2019.(XI.05.) önkormányzati rendele-
tét a szervezeti és működési szabályzat-
ról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról,

  21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendele-
tét a Szigetszentmiklós (továbbiakban 
SZSZM) Város Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 2/2019. (II.21.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról,

  22/2019.(XI.28.) önkormányzati rendele-
tét a KT egyes hatásköreinek átruházásá-
ról, a bizottságok feladat- és hatásköré-
ről szóló 19/2019. (XI.05.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról,

  23/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletét a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 
19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 20/2019. (XI.05.) önkor-
mányzati rendelet hatályba nem lépéséről.

BERUHÁZÁSOK, VÁROSÜZEMELTETÉS
Úgy döntött a KT, hogy a birkózócsarnok-
beruházás megvalósításához korábban bizto-

sított fedezetet nem egészíti ki, egyben fel-
kérte a polgármestert a beruházás megvaló-
sítása érdekében a lehetséges megvalósítási, 
támogatási és pénzügyi konstrukciók vizsgá-
latára.

Úgy határozott a KT, hogy az „Új egészség-
ügyi intézmény létesítése SZSZM-on” elneve-
zésű projekthez a költségvetésben eddig biz-
tosított fedezetet kiegészíti.

A KT 2020. évben a rendezvénybiztosítást, 
szabadtéri őrzéseket, telephelyek őrzését ke-
retszerződés formájában kívánja biztosítani.

Úgy döntött a KT, hogy a mintavételezési, 
jelentéskészítési feladatok ellátására a 2020. 
évre szükséges keretösszeget a 2020. évi költ-
ségvetés terhére előzetes kötelezettségválla-
lással biztosítja.

A KT a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel közérde-
kű kötelezettségvállalásról szóló megállapo-
dás megkötéséről döntött a 2020–2029 kö-
zötti időszakra.

A KT úgy határozott, hogy a Bucka-tó kör-
nyezetére előírt további víztisztítás végzésé-
hez 2019. október 15-től 2020. október 15-ig 
műszaki ellenőrt alkalmaz, a feladatot eddig 
ellátó Agruniver Holding Kft. megbízását jó-
váhagyva.

Visszamenőleges hatállyal elfogadta a KT a 
K-1 Team Security Kft. közérdekű felajánlását 
a Temesvári u. 13291/ 5 hrsz. alatti óvoda 
beruházás építési területének őrzés-védelmi 

feladatainak ellátására, meghatározott idő-
szakra.

INTÉZMÉNYI, OKTATÁSI, 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS CIVIL HÍREK 
Elfogadta a KT a SZSZM-i általános iskolák 
fel  vételi körzeteit.

Jóváhagyta a KT a Bursa Hungarica Fel -
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
elbírálásáról szóló szabályzat módosítását.

A szakbizottság döntésének megfelelően, 
pótfedezet biztosításával jóváhagyta a KT a 
2019/2020-as tanévre a „Kiemelkedő tanul-
mányi eredményt elérő és szociálisan rászo-
ruló tanulók támogatása” c. pályázat elbírá-
lását.

Támogatta a KT a SZSZM-i Batthyány 
Kázmér Gimnázium által szervezett DMD 
Jótékonysági Estet, oly módon, hogy a 
Gyógyító Jószándék Alapítvány működésének 
és céljainak megsegítésére közvetlenül nyúj-
tott támogatást.

EGYÉB ÜGYEK
Elfogadta a KT SZSZM Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetése III. negyedévi teljesíté-
séről szóló pénzügyi beszámolót.

Úgy döntött a KT, hogy a Bolgár, Német, 
Roma, valamint Román Nemzetiségi Ön kor-
mányzatokkal kötendő együttműködési meg-
állapodásokat jóváhagyja.

Polgármesterségem két hónapja alatt 
közelebbi betekintést nyerhettem vá-
rosunk folyamatban lévő ügyeire és a 
megoldandó problémáira. Idén tovább 
folytatjuk a megkezdett beruházáso-
kat, dolgozunk településünk töretlen 
fejlődésének érdekében.

A novemberi közmeghallgatáson el-
hangzott tervek szerint a megkezdett 
beruházások közül a Bucka-tavi játszó-
teret befejeztük és december 10-én meg 
is nyitottuk a nagyközönség előtt. 
2020-ban egyik legfőbb célunk az okta-
tási intézmények kapacitásának növe-
lése, a férőhelyhiány megszüntetése a 
bölcsődékben és óvodákban. A Te mes-
vári utcai óvoda építése újraindul és 
reményeink szerint 2020 folyamán bir-

tokba is vehetik a kisgyermekek. A 
Csépi útra tervezett új óvoda négy cso-
portszobája 100 gyermek számára biz-
tosít óvodai férőhelyet, a Vackor bölcső-
de bővítésével pedig szintén négy új 
csoportszobát kapnak a legkisebbek. A 
Kardos Iskola udvarán birkózócsarnok 
építését tervezzük – ez a létesítmény 
egyben iskolai tornateremként is szolgál 
majd –, és a Temesvári utcai kézilabda-
csarnok megépítését is szeretnénk rea-
lizálni. Az egészségügy területén a há-
ziorvosi körzetek, szakrendelések biz-
tonságos működése áll középpontban. 
Meg indultak a Buckai Egész ségház 
építési munkálatai, ahol gyermek és 
felnőtt háziorvosi rendelő kap majd 
helyet. Szervesen kapcsolódik az egész-

ség témájához szemé-
lyes szívügyem, a sport 
is. Szeretném a gyerekek 
sporthoz való hozzáállását erősíteni az 
egyesületek támogatásával és munká-
juk szélesebb körű bemutatásával. 
Bízom abban, hogy ez hosszútávon egy 
egészségesebb lakosságot eredményez.  
A közlekedésfejlesztés területén is sok a 
tennivalónk, számos út, kerékpárút és 
járdaépítés, illetve felújítás áll előttünk. 

A legfontosabbnak továbbra is az 
összefogást és párbeszédet tartom. 
Szá mí tok Önökre az együttműködés-
ben! Valamennyi lakosnak kívánom, 
hogy egy boldog, egészséges, sikeres 
esztendőt zárhassunk majd 2020-ban 
ilyenkor!

Tisztelt Szigetszentmiklósiak!

TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2019. 11. 04-i rendkívüli, 

valamint 2019. november 27-i rendkívüli üléséről
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Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és 
Sport Díjat adományozott Noseda 
Tibor részére intézményvezetői és test-
nevelői munkájáért, és a helyi közösség 
fejlődése érdekében vállalt erőfeszíté-
sei elismeréseként, mellyel nemzedékek 
számára mutatott példát a sport iránti 
szeretet erejéből.

Noseda Tibor első gyermekcsoportját 
1999 októberében kezdte a kardvívásra 
tanítani, szakköri foglalkozás keretében. 
2000 decemberében alapította meg a 
Szigetszentmiklósi Diák Vívóegyletet. A 
versenyzők a Magyar Vívó Szövetség 
versenyrendszerében szerepelnek és sok 
szép eredménnyel gazdagítják a városi 
versenysport életét. Magyar bajnoki cí-
met nyert az egyesület gyermek, újonc és 
serdülő fiú kardcsapata, valamint az évek 
folyamán négy alkalommal egyéniben 
gyermek, újonc és kadét korosztályban 
tanítványai. Munkájának gyümölcse, 
hogy minden évben kerülnek tanítványai 
a kadét és junior válogatottba, közülük 
csapatban Európa bajnoki ezüst, vala-
mint egyéniben Világbajnoki egyéni 6. 
helyezést értek el. Öttusázó párbajtőröző 
tanítványa Ifjúsági Európa-bajnoki címet 
szerzett. 2012 óta a Szigetszentmiklósi 
Bíró Lajos Általános Iskola intézményve-
zetője. A sport és az oktatás iránti elhiva-
tottságát mutatja, hogy az egyesület és 
az iskola együttes fejlesztéséért munkál-
kodik. Sikeresen pályázott egy tornate-
rem-vívóterem megépítésére az iskola 
területén, mely lehetőséget ad a testne-
velés órák minőségi megtartására, illetve 
a vívósportág további népszerűsítésére, 
fejlődésére.

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa 
díjat adományozott Zala Judit részére a 
vállalkozásában és a gasztronómia terü-
letén elért sikerei elismeréseképpen. Zala 
Judit, csokoládémester a Sweetic 
Csokoládé Manufaktúra Kft. családi vál-
lalkozás vezetője. A csokoládémanufak-
túra saját elgondolásai és a vásárlók 

visszajelzései alapján egyaránt szokott 
újdonságokat alkotni. 2015 óta ezek egy 
részét rendszeresen gasztronómiai és 
csokoládés világversenyeken indítja, 
azért, hogy a zsűriző szakemberek vissza-
jelzései alapján folyamatosan tovább 
tudjon fejlődni. 2019-re a világversenye-
ken elnyert rangos díjaik száma elérte a 
huszonötöt. Legutóbbi és eddigi legkima-
gaslóbb eredményüket 2019 augusztu-
sában érték el, amikor málna-áfonya-
ibolya zselé, pisz tá ciakrém és venezuelai 
étcsokoládé felhasználásával készült 
bonbonjuk a londoni székhelyű, a gaszt-
ronómia Oscar-jának is nevezett Great 
Taste Awards három aranycsillagát nyer-
te el, méghozzá kategóriájában egyedüli-
ként. Ezzel a szigetszentmiklósi bonbont 
a zsűri a világ legjobbjának nevezte ki.

A Pest Megyei Népművelők Egyesü-
le te Feketedió díjat adományozott 
Budai Gábornak, aki szakmai pályafutá-
sát Szigethalmon, a Magyar Nép had-
sereg Tisztiklubjában kezdte, majd közel 
30 évig volt a ráckevei Ács Károly 

Szigetszentmiklósi díjazottak a Megyenapon 
– Pest Megye Közgyűlése a példamutató tetteket jutalmazta –

Művelődési Központ munkatársa, 
melyből 22 éven keresztül látta el az 
intézmény igazgatói feladatait. Rá ckeve 
város és 2017. óta Szi get szentmiklós 
város kulturális életének elismert veze-
tő személyisége. Szakmai körökben Pest 
megyében és országosan is ismerik te-
vékenységét, munkásságát. Személyes 
eredményei közül kiemelkedő a nép-
tánc hagyományok őrzése és tovább-
adása, melyet néptánc oktatóként a 
Kéve Táncegyüttes vezetőjeként látott 
el. A Folklór fesz tiválokat Szervezők Vi-
lág szövetsége 2018-ban Ezüst Jel-
vénnyel ismerte el a SUM MERFEST 
Nemzetközi Folklór fesz tivál megszerve-
zésében végzett 25 éves munkáját. A 36 
szakmai év mérlegeként elmondható: a 
közösségekért, a néptánc kultúra ápo-
lásáért, a felnövekvő generációk kultu-
rális kínálataiért, a tehetséggondozá-
sért, a generációk művelődéséért min-
dig felelősséggel, amellett szerény alá-
zattal dolgozó közművelődési szakem-
ber kolléga Budai Gábor.

Pest Megye Közgyűlése minden év-
ben a Megye napon, december 4-én adja 
át a megyei kitüntető díjakat – elismer-
ve a közművelődés, a tudomány, a kul-
túra, az építészet, a környezetvédelem, 
valamint a közbiztonság és a társadalmi 
összetartozás érdekében tett erőfeszíté-
seket; ekkor kerül átadásra a Pest Megye 
Díszpolgára cím is. A közgyűlés köszö-
netet mond mindazoknak, akik a hivatá-
sukban vagy a mindennapokban képe-
sek voltak a példamutató tettekre, az 
átlagon felüli teljesítményekre.

  (Forrás: pestmegye.hu)

Budai GáborZala Judit Noseda Tibor

Elismerték az átlagon felüli 
teljesítményeket
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Fodor Ilona és Fodor Krisztina, a Szigetszentmiklósi Pá ratlan 
Cuk rászda, tortasziget.hu tulajdonosai a Vállalkozók és Mun 
káltatók Országos Szö vet ségének elnökségétől Regio nális év vál
lalkozói díjat vehetett át november végén a gödöllői Grassalkovich 
kastélyban. 

Cukrászdájukban 15 éve vá logathat a miklósi és környékbeli 
lakosság.

A Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjat kizárólag olyan 
gazdasági szakember – vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásve
zető, üzletember – kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti 
szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalko
zói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példa
képül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom min
den tagja számára. 

Gratulálunk!

Miklósi cukrászda 
az év megyei vállalkozása

(Fotó: Páratlan Cukrászda – tortasziget.hu)

Rögtön a műszaki átadást követően, december 10én délelőtt, már
is birtokba vehették a gyerekek a a város legújabb játszóterét 
a Buckató szomszédságában. A tíz játékkal felszerelt 
játszótéren a bébi és kisgyermek játékok mellett a 
nagyobbaknak is kihívást jelentő drótkötélpálya 
és kötélpiramis is helyet kapott. A játékok 
most, a téli időszakban is használha
tók. Tavasszal a játszótér kiegé
szül egy árnyékolóval a ho
mokozó felett, továbbá 
az ivókút is üzem
be helyezésre 
kerül.

Átadásra került a Bucka-tavi játszótér
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Tájékoztató 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2020. évi elbírálásáról – 2019. 12. 04.
Szigetszentmiklós Város Kép vi-
selő-testülete a 320/2019. (IX.18.) 
sz. Önkormányzati határozat alap-
ján csatlakozott a hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók, illetőleg felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok támoga-
tására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkor mány zati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályá-
zati fordulójához. A pályázati fel-
hívásra határidőben összesen 19 
db „A” típusú pályázat (már felső-

oktatásban tanuló hallgatók pá-
lyázata) és 1 db „B” típusú pályázat 
érkezett. Az Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójára  beérkezett 
pályázatokat átruházott hatáskör-
ben a Szo ciá lis és Egészségügyi 
Bizottság 2019. november 25. 
napján tartott ülésén bírálta el. 

Szociális rászorultság alapján 
a Bizottság havi 8000 Ft, illetve 
10 000 Ft összegben állapította 
meg az önkormányzati ösztöndíj 
részt a jogosultaknak. A benyúj-

tott pályázatok közül 16 „A” típu-
sú pályázatot és az egy „B” típusú 
pályázatot a Bizottság támogatta, 

három „A” típusú pályázatot el-
utasított az egy főre jutó jövede-
lemhatár túllépése miatt. 

ISKOLAKEZDÉS HALASZTÁSA

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tanköte-
lessé válik. A törvényes képviselő, 
vagyis a szülő vagy gyám kérel-
mére az Oktatási Hivatal döntése 
alapján a gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben 
vehet részt.

Ha a szülő úgy véli, hogy gyer-
meke számára az iskola megkez-
dése még nem indokolt, kérelmé-
ben bármilyen releváns indokot 
leírhat. Az eljárásban ezen körül-
mények vizsgálatára kerül sor. A 
szülő a kérelméhez bármilyen, ál-
tala fontosnak tartott iratot, do-
kumentumot mellékelhet, kikér-
heti az óvodától a gyermek fejlő-
dését nyomon követő nyomtat-
ványt is, és azt is csatolhatja, 
ilyen módon a kérelemmel foglal-
kozó szakemberek közvetve az 
óvoda véleményét is figyelembe 
vehetik. A fejlődést nyomon kö-
vető nyomtatvány csatolása 
ugyanakkor nem kötelező, hiszen 
nem csak olyan körülmény, álla-
pot, tény merülhet fel, melyeket 
ez az óvodai dokumentum tartal-
maz. Amennyiben az Oktatási 
Hivatal hatósági eljárása kereté-
ben úgy ítéli meg, hogy különle-
ges szakértelemre van szükség a 

megalapozott döntés meghoza-
talához, szakértőt vesz igénybe.

Nincs azonban szükség arra, 
hogy a szülő vagy a gyám kérel-
mezze az iskolakezdés halasztását 
az Oktatási Hivatalnál, ha az ille-
tékes pedagógiai szakszolgálato-
kon keresztül elérhető szakértői 
bizottság 2020. január 15-e előtt 
kiállított véleménye azt tartal-
mazza, hogy a gyermek további 
egy nevelési évig óvodai nevelés-
ben történő részvétele javasolt. 
Ebben az esetben a gyermek au-
tomatikusan további egy nevelési 
évig óvodai nevelésben vehet 
részt. 

Az Oktatási Hivatal a kérelme-
ket csak 2020. január 1-jét köve-
tően fogadja be, és a kérelem 
postára adására csak 2020. január 
15-ig van lehetőség. A kérelmet 
kizárólag a szülő vagy a gyám 
nyújthatja be. Az eljárás során az 
Oktatási Hivatal a jogszabályi fel-
tételek teljesülését fogja vizsgál-
ni. A kérelemben nevesített gyer-
mek azonosíthatósága a kérelem 
elbírálásának előfeltétele, ezért az 
Oktatási Hivatal kéri a szülőket, 
hogy az Oktatási Hivatal honlap-
ján (www.oktatas.hu) későbbiek-
ben elérhető kéreleműrlapot 
használják.

KORÁBBI ISKOLAKEZDÉS

Arra is van lehetőség – ahogy az 
elmúlt évek több száz esetében –, 
hogy a gyermek a szülő vagy 
gyám kérelmére hatéves kora 
előtt megkezdje tankötelezettsé-
gének teljesítését, ha az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget 
korábban eléri. 

Ebben az esetben is az 
Oktatási Hivatalhoz kell benyúj-
tani a kérelmet, melyhez az 
Oktatási Hivatal honlapján de-
cember végén elérhető forma-
nyomtatvány kitöltésével lehet 
kezdeményezni.

TÁJÉKOZTATÁS A TANKÖTELEZETTSÉGRŐL
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Húsvét előtt, május 1-jén kézműves foglalko-
zást szerveztek, nyáron táborban gyermekfel-
ügyeletet vállaltak, decemberben a Mikulás 
ünnepségen és karácsonykor 50-50 csomagot 
osztottak ki rászoruló gyermekeknek és csa-
ládjaiknak. Főképp a felsorolt eseményeken 
láthattuk a szigetszentmiklósi Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársait. Azonban 
ennél sokkal több áll a háttérben.

A jól megközelíthető városközponti intéz-
mény szolgálati csoportjában Kerekes László 
intézményvezetővel jelenleg nyolc fő család-
segítő és egy fő szakmai vezető dolgozik. 

Az év minden napján számos munkát lát-
nak el. Családi működési zavarokat térképez-
nek fel és keresik a megoldást annak érdeké-
ben, hogy a gyermekek testi és lelki egészsé-
gét megőrizzék, megelőzzék a veszélyeztetett-
séget, vagy a már kialakult helyzetet meg-
szüntessék.

A Szolgálatot legtöbbször családi-kapcso-
lati konfliktus, anyagi nehézség miatt keresték 
fel tavaly, illetve gyermekek esetében nagyon 
gyakori volt az iskolai magatartás- és teljesít-
ményzavar. Az elmúlt időszakban megszapo-
rodtak a válással, gyermekelhelyezéssel kap-
csolatos problémák is. A szolgálat egyik leg-

főbb célja, hogy a hozzájuk forduló a lehető 
legrövidebb idő alatt hatékony támogatást 
kapjon. Ebben segít, hogy helyi szinten jól 
működő, napi kapcsolatot tartanak fenn a 
gyermekjóléti jelzőrendszer tagjaival, a ható-
sági szervekkel, közoktatási intézményekkel. 

2018 szeptemberétől meg kellett kezdeni 
minden járási központnak az óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenység bevezetését az ösz-
szes járási óvodában és iskolában. A szociális 
segítők a pedagógusokkal, iskolapszichológu-
sokkal és védőnőkkel, valamint az iskola vezető-
ségével rendszeres kapcsolatot ápolnak. Jól pél-

dázza ezt, hogy a családot gondozó szakemberek 
esetenként részt vesznek szülő és pedagógus, 
illetve tanár és diák közötti megbeszéléseken.

A szolgálat munkatársai 2019-ben is foly-
tatták együttműködésüket a Napra Forgó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mely szervezet a 
munkaerőpiacon nyújt segítséget. Hátrányos 
helyzetű, elsősorban megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók (re)integrációját támo-
gatja. A szolgálat helyiségében péntek délelőt-
tönként csoportos tájékoztatót és egyéni be-
szélgetést tartanak egy-egy munkalehetőség-
ről és annak feltételeiről. 

Advent első vasárnapját, a karácsonyvárást 
ünnepelte a város. A Sárgaház délelőtt 
gyermekzsivalytól volt hangos. A kicsiket 
kézműves foglalkozással, bábos mesekuckó-
val és zenés műsorral várták. Estére több száz 
fős tömeg gyűlt össze a könyvtár előtti téren. 
Előbb Hutóczky Béla római katolikus c. espe-
res mondott imát, majd Nagy János polgár-
mester köszöntötte az egybegyűlteket és 
meggyújtotta a koszorú első lángját. Az ün-

nepi műsorban az Ezüsthárfa énekkar, gyer-
mek gospel kórus, a Székely Miklós Városi 
Kórus, a Csillag Születik Énekiskola, az Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI musical tansza-
kának növendékei, az iskola összevont kórusa 
és diákjai, valamint Zsirmon Zsolt trombita-
művész és Csuka Ágnes Karolina zongoramű-
vész közreműködött. Meglepetésvendégként 
Farkas Lajos, a Sztárban Sztár leszek! televízi-
ós műsor énekese adott koncertet. Ezt köve-

tően az énekes, színművész Varga Miklós 
gyermekeivel, Viviennel és Szabolccsal lépett 
színpadra.

December első hetében SZIGET SZENT-
MIKLÓSON IS JÁRT A MIKULÁS. A Család- és 
Gyermekjóléti Központban Kerekes László, a 
Roma Kisebbségi Önkormányzatnál Boda 
Anikó voltak a segítő manók. Majd a Télapó 
városunk több pontján, így a Buckában és 
Lakihegyen is megörvendeztette a kicsiket. 

A szolgálat főbb feladatai:
  a gyermek testi, lelki egészségének, család-

ban történő nevelésének elősegítése 
  a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését 

biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

  családtervezési, pszichológiai, nevelési, 
egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanács-
adás, vagy az ezekhez való hozzájutás 
meg szervezése

  a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
  a gyermekkel és családjával végzett szociá-

lis munkával elősegíteni a gyermek problé-
máinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását

  a családi konfliktusok megoldásának előse-
gítése, különösen a válás, a gyermekelhe-
lyezés, a kapcsolattartás esetében.

Elérhetőségek: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. Tel.:06-24/443-367, 06-20/404-5251 (készenléti ügyelet) 
E-mail: szmcsaladsegito@invitel.hu, csskszigetszentmiklos@gmail.com Web: szmcsaladsegito.hu

December 1-jén gyújtottuk az adventi koszorú első lángját

„CSÉESKÁ” ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
A Család- és Gyermekjóléti Központ 
szolgálati csoportjának 2019-es tevékenysége
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„EGY MÁSIK ÚT, MELY ÖSSZEFUT” 
Ezzel a címmel rendezett programot a Szigetszentmiklósi 
Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Mód szertani 
Intézmény 2019. december 7-én, immár hatodik alkalom-
mal. Az 1992-es ENSZ határozat révén szerte a világon 
december 3-án rendezik a Fogyatékossággal Élő Emberek 
Nem zetközi Világnapját.

A szervezők, Somogyi Sándorné intézményvezető és he-
lyettese, Huszárné Mikla Ildikó a szemléletformáló kulturális 
programmal hagyományt kíván teremteni, mellyel céljuk a 
sérült emberek társadalmi integrációjának támogatása.

Közel 400 ember vett részt az idei miklósi találkozón, 
melynek helyszínét az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola biztosította.

A rendezvény fővédnöke, dr. Pálos Annamária, a Szi -
getszentmiklósi Tan ke rületi Központ Tankerületi igazgató-
ja. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a fogyatékos-
sággal élő embertársaink látható tagjai akarnak lenni tár-
sadalmunknak és beilleszkedésük valamennyiünk közös 
ügye. 

Nagy János, Szigetszentmiklós pol gármestere köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy a fogyatékossággal élő emberek-
ről alkotott szemléletmódot a tapasztalatok befolyásolják. 
Kiemelte, hogy a szolidaritás sokszor a legszemélyesebb 
kap  csolatokból indul el, amely követendő példát mutat.

„Leírhatatlanul jó érzés volt, amikor kiderült, 
hogy kétszer annyi pénzt sikerült gyűjteni! 
Két hónapja bejött hozzánk Kaáli Krisztina 
tanárnő azzal a kérdéssel, hogy szeretnénk-e 
neki segíteni izomsorvadásban szenvedő 
gyermekek támogatásában, adománygyűjtés 
szervezésében. Akkor még nem is gondol-
tam, hogy ilyen vegyes érzelmeket fog kivál-
tani belőlem ez az esemény. Páran a Budai 
Gyermekkórházba is ellátogathattunk. Amíg 
az osztályunk együtt dolgozott, megértettük 
az ügy fontosságát, életre szóló élményeink 
és emlékeink maradnak. Sokkal összetartóbb 
osztállyá váltunk.” – mesélt a november 29-
ei jótékonysági estről Maschek Sarolta, 10.c 
osztályos tanuló. 

„Két hónapos kemény munka, készülődés 
után végül óriási siker lett a Batthyány 
Kázmér Gimnáziumban megrendezett jóté-
konysági est.” – egészítette ki Talabér Miklós 
pedagógus. 

A támogatók keresése, a szórólapok, 
plakátok terjesztése elérte a célját, csakúgy, 
mint az interjúk a közösségi oldalakon és a 
helyi médiaszolgáltatóknál, a kétnapos 
süti vásár és a tombolatárgyak gyűjtése. 
Sokak munkája fekszik az est létrejöttében. 

A szervezők köszönik, hogy egy vállalko-
zás dekorációs anyagokat biztosított; a 
József Attila Általános Iskolának, amiért 260 
ezer Ft-os Márton-napi bevételüket átadták; 
a városi önkormányzatnak a 300 ezer forin-
tos támogatást; a tankerületnek az ajándé-
kot, öt számítógépet. Köszönik Miklós Eszter 
és Kocsis-Barna Péter munkáját, akik kon-

certtel és gyűjtődobozokkal 158 ezer forin-
tot szereztek, Nagy Eleonóra tanárnőnek és 
diákjainak, hogy könyvvásárukkal csaknem 
90 ezer forinttal gyarapították az est bevéte-
lét A végeredmény magáért beszél: a meg-
célzott 1 millióhoz képest összesen 2,2 millió 
Ft-ot sikerült gyűjteni a Gyógyító Jószándék 
Alapítvány részére.

„ÖSSZETARTÓBBÁ VÁLTUNK” 
– gondolatok a Batyi jótékonysági estjéről –
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Társaságunk 2019-ben összesen 10 kiállítá-
son/rendezvényen vett részt belföldön, ame-
lyeken saját standon népszerűsítette a 
Ráckevei Duna-ág és környékének látnivalóit, 
rendezvényeit.

A helyi illetőségűtől az országos terjeszté-
sűekig összesen 15 különböző nyomtatott 
magazinban jelentetett meg cikkeket, progra-
mokat a Csepel-sziget és környékéről, vala-
mint összesen 4 hónapig tartó, szintén külön-
böző tematika szerinti online megjelenéssel 
segítette a térségben található attrakciók 
népszerűsítését.

TV műsorok tekintetében a Kalandozó ma-
gazinban március 17-én, a Poggyász Ma ga-
zinban április 16-án, valamint a Kerékpártúra 
magazin műsorban október 9-én mutatkozott 
be a Ráckevei Duna-ág és környéke. (Az adá-
sok a youtube-on megtalálhatóak).

2019-ben társaságunk összesen 29 hajóki-
rándulást szervezett, ebből 19 a nagyközön-
ség számára előre meghirdetett program volt, 

10 pedig külön csoport számára szervezett. 
Összesen 934 utas vette igénybe szolgáltatá-
sainkat, amely azt jelenti, hogy programjaink 
„telt házzal” üzemeltek, legnépszerűbb a „1,5 
órás sétahajózás” volt. A szintén közkedvelt 
„Csepel-sziget kerülés” programunkat idén 
egy alkalommal indítottuk a Kvassay-, és 
Tassi-zsilipeknél folyó rekonstrukciós munká-
latokra való tekintettel.

A Kis-Duna ágat „elhagyó” programoknál 
nehezíti a szervezést egyrészt a Duna vízállá-
sához való alkalmazkodási kényszer, másrészt 
a zsilipek üzemelési rendje.

Előbbi vonatkozásában a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság hatályos szabályo-
zása szerint budapesti, 200 cm alatti és 600 
cm feletti vízállás esetén a zsilipek nem üze-
melnek. Kérésünkre az Igazgatóság engedé-
lyezte az általuk ütemezett időpontoktól elté-
rő időben is a zsilipnyitást, de üzemelési ren-
dünket elsődlegesen ehhez szükséges alakíta-
nunk. 

Térségünk túlnyomóan a belföldi vendégek 
körében népszerű látogatási célpont. 2019 
októberéig a kereskedelmi szálláshelyeken 
36  646 vendég összesen 82  369 vendégéj-
szakát töltött el, a belföldi vendégek aránya 
mintegy 90%. 

Bár még nem áll rendelkezésre a teljes 
2019. évi statisztika, de az már most látszik, 
hogy 2018-hoz képest növekedett mind a 
vendégek, mind a vendégéjszakák száma tér-
ségünkben. (2018: 75  147 vendégéjszaka; 
35 315 vendég). 

Aktivitásainkat, programjaink látogatott-
ságát és a térségben regisztrált vendégéjsza-
kák számát tekintve is rekordévet tudhatunk 
magunk mögött. Bízunk benne, hogy 2020-
ban is tudjuk folytatni ezt a növekedési ten-
denciát és térségünk látnivalói, programjai 
továbbra is vonzók maradnak úgy a helyi kö-
zönség, mint az ide látogató vendégek szá-
mára. (Beszámoló: Gere Ágnes, TDM mene-
dzser, Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft.)

REKORDÉVET ZÁRT A HELYI TURIZMUS 

 

A TDM (Turisztikai Desztináció Menedzs-
ment) kifejezés egy olyan rövidítés, 
amelyet az Európai Unióban egységesen 
használnak. 

A TDM egy szervezet, mely az adott 
térség turisztikai célpontként történő 
népszerűsítésével és menedzselésével 
foglalkozik.

 

A Kis-Duna mente TDM szervezet 2011-
ben alakult, jelenleg több, mint 30 
tagja van, Szigetszentmiklóstól Makádig. 
Tag ságát önkormányzatok, vállalkozá-
sok és civil szervezetek alkotják, akik a 
Ráckevei Duna-ág és környékének tu-
rizmusában érdekeltek.

 
Legfőbb feladatunk természeti értékeink, 
főbb attrakcióink, eseményeink, nemzetiségi 
kultúráink és gasztronómiánk, valamint szál-
láshelyeink kínálatának összefogása és nép-
szerűsítése. Ezek kiadványok formájában, 
turisztikai kiállításokon, kulturális-, és szak-
mai rendezvényeken, valamint online médiá-
ban és nyomtatott sajtóanyagokban való 
megjelenésekben nyilvánulnak meg legfő-
képpen.  Emellett Társaságunk foglalkozik 
Kis-dunai hajókirándulások szervezésével is.

– Ráckevei Duna-ág és környékének turizmusa 
a Kis-Duna mente TDM szervezet „szemével” –
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A Városi Könyvtár és Közösségi Ház 29 éve lát 
el Sziget szent miklóson könyvtári, közművelő-
dési és múzeumi feladatokat. Büszkén szá-
molhatunk be arról, hogy az intézmény a tele-
pülés szinte minden kulturális rendezvényébe 
bekapcsolódik mint szervező, mint technikát, 
illetve eszközöket biztosító, vagy mint jegyér-
tékesítő partner.

A Sárgaház, mint az önkormányzat által 
fenntartott közművelődési intézmény szervezi 
az állami és városi ünnepségeket, megemléke-
zéseket. A hivatalos rendezvények mellett fele-
lős többek közt az Újévi Gálakoncert, a Miklósi 
Bál, a Miklósi Futónap, a Miklósi Majális, a 
Tanévzáró koncert, a Gyermeknap, a Szabadtéri 
Színházi Hétvége, a Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivál, a Roxiget, a Halászléfőző ver-
seny, a Szabacsi Nap, a Patak Fesztivál és az 
Adventi Vasárnap megrendezéséért, lebonyolí-
tásáért is.Ami az egyéb kulturális programokat 
illeti, 2019-ben 11 felnőtt és 19 gyermekszín-

házi előadást szerveztünk, a Városi Galériában 
és az Aula Galériában 11 kiállítás került meg-
rendezésre. A látogatók körében igen népszerű 
a Nemcsak Jazz Klub és a viszonylag új Cinema 
Sziget Filmklub. A több évtizedes múltra visz-
szatekintő Életmódváltó Klub és a Baba-mama 
Klub idén is heti-havi rendszerességgel várta 
az érdeklődőket.

Az intézményben működik a Székely Miklós 
Városi Kórus és számos civil szervezet tartja itt 
összejövetelét. Különféle felnőttképzések, tan-
folyamok, szakkörök gazdagítják a kínálatot. A 
felnőtt- és gyermekkönyvtárnak jelenleg kb. 
3000 beiratkozott olvasója van. A könyvtár is 
számos programnak ad otthont, mint a 
Költészet Napja, a Magyar Nyelv Napja, író-ol-
vasó találkozók, Családi Könyv tárnapok, gye-
rekkönyvtári órák és a nyári olvasótábor. A 
Sárgaházhoz tartozik a Hely tör té neti Gyűj-
temény, az Ádám Jenő Emlékház és a Csepel 
Autógyár Gyárt mány múzeum. Ebben az évben 

emlékeztünk meg a Csepel Autógyár 70. évfor-
dulójáról. 

2019-ben 69 belépődíjas eseményre 
12.695 néző látogatott el. Ezek mellett számos 
ingyenes rendezvényen több tízezerre tehető 
a résztvevők és nézők száma. 130 féle igény-
bevételre összesen 1037 alkalommal használ-
ták termeinket, illetve vettek részt különböző 
eseményeken.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház csapa-
ta a városlakókért és velük együtt dolgozik a 
programok sikerességéért. Bízunk abban, hogy 
a 2020-as esztendő is legalább annyira moz-
galmas lesz, mint volt az idei és reméljük, 
hogy rendezvényeinken újra találkozunk 
mindannyiukkal! 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben 
Gazdag Új Esztendőt kívánunk a Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház minden munka-
társa nevében!

A városi rendezvények motorja, a Sárgaház 
ÉVÉRTÉKELŐ, 2019

2020. januári programok
2020. január 5. vasárnap 17.00

Újévi Gálakoncert. Budafoki Dohnányi Zenekar
Közreműködik: Radics Gigi és Szakcsi Lakatos 
Béla. Jegyárak: 4500 Ft/3500 Ft/2500 Ft
Helyszín: Városi Sportcsarnok

2020. január 18. szombat 19.30 
Nemcsak Jazz Klub. Hot Jazz Band
A Kossuth-díjas Hot Jazz Band zenekart a korai 
jazz és a két világháború közötti magyar könnyű-
zene, a Karády, Kabos, Jávor, Latabár filmek zené-
inek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a 
hallgatóság. A virtuozitást kedvelő együttes 
nagyfokú stílushűségre törekszik, mely a sármos 
énekmodorban szintén érzékelhető. Ezen az es-
tén az elmúlt év nagysikerű koncertjeinek anya-
gából válogatnak nekünk. Jegyárak: 2200 Ft/fel-
nőtt, 1500 Ft/nyugdíjas, diák. Helyszín: Ádám 
Jenő Általános Iskola és AMI, Hangversenyterem.

2020. január 22. szerda 18.00
Kiállítás-megnyitó. Zsin Judit akvarell képe-
iből látható kiállítás. Helyszín: Városi Galéria

2020. január 23. csütörtök 18.00
Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntő – Lupa János, a Köznevelési, 
Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bi zott sága 

elnöke. Ünnepi beszéd: Katona Katalin ötvös 
művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 
Somogyvári Gyula díj átadás. Ünnepi műsor: 
Szarka Gyula „Alku” című énekelt versekből álló 
előadása. Közreműködik: Székely Miklós Városi 
Kórus. A Városi Galé riá ban Zsin Judit Akvarell 
képek c. kiállítása látható. Az Aula Galériában a 
Pest Megyei Ér téktár vándorkiállítása tekinthető 
meg. Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

2020. január 24. péntek 18.00
Cinema Sziget Filmklub
Viktória királynő és Abdul
Különleges igaz történet egy szokatlan barát-
ságról Viktória királynő jelentős uralkodásának 
kései éveiből. Abdul Karim, a fiatal tisztviselő 
Indiából Angliába utazik, hogy részt vegyen a 
királynő Arany Jubileumán, és meglepve ta-
pasztalja, hogy maga a királynő veszi pártfogá-
sába. Váratlan és elkötelezett szövetség jön 
létre közte és a férfi közt, és olyan lojálisak 
egy máshoz, hogy az udvartartás és a belső 
körök megpróbálják szétzúzni ezt a viszonyt. 
Ahogy a barátság mélyül, a királynő új szemmel 
kezdi látni a világot, és boldogan nyeri vissza 
emberi mivoltát. Két kivételes ember különös 
barátságát ismerjük meg. Hogyan talál egy-
másra a két világ és köt szövetséget? Hogyan 
jön létre egy ilyen nem mindennapi barátság?
Főszereplők: Judi Dench, Ali Fazal

Jegyár: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, nyugdíjas
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

2020. februári előzetes
2020. február 08. szombat 19.00

Miklósi Bál
A bál fővédnöke: Nagy János polgármester. 
A báli menüt az Misi fakanala vendéglő kony-
hafőnöke, Hárosi Mihály készíti. Jegyár: 9000 
Ft, elővételben vásárolható! Helyszín: Városi 
Sportcsarnok.

2020. február 09. vasárnap 17.00
Tavaszi Színház Bérlet tervezett előadásai
február 9. vasárnap 17.00 Sensum Arts: 
Boeing Boeing – Leszállás Párizsban, komédia 
két részben. március 8. vasárnap 17.00 
Bánfalvy Stúdió: A miniszter félrelép, bohózat 
két részben. április 5. vasárnap 17.00 Veres1 
Színház: Hogyan nevezzelek?, vígjáték két 
részben. Helyszín: Ádám Jenő Általános Iskola 
és AMI Hangversenyterem

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elő-
vételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a jegy.hu oldalon!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Sokunk számára ismert, hogy a ’93-
as születésű magyar színésznő és 
énekesnő városunkban nőtt fel, szi-
getszentmiklósi színpadokon lát-
hattuk őt először. Számos emlékünk 
van vele kapcsolatban, de most őt is 
megkérdeztük a sajátjairól.

Kisváros: Ma egy ifjú, sikeres színész-
nő válaszol kérdéseinkre. Nem is olyan 
túl rég azonban gyermek voltál, aki a 
város játszóterein hintázott, a József 
Attila Iskola padjaiban cseperedett. 
Talán sok olvasó ismeri a kislány 
Viktóriát, Te hogyan emlékszel vissza 
erre a miklósi gyermekre?

Békefi Viktória: Mindig is nagyon 
szerettem Szigetszentmiklóson lakni. 
Örülök, hogy itt nőhettem fel. Sze-
rettem az iskolámat, óvodámat és nem 
utolsó sorban a zeneiskolát is, ahol el-
kezdtem zenei tanulmányaimat. Min-
den innen indult! Elég csendes gyerek 
voltam, de azért nálam is akadtak kis 
csintalankodások. De melyik gyereknél 
nem? – teszi hozzá huncut mosollyal.

KV: Mikor vált biztossá számodra, 
hogy a színpad a Te világod?

BV: Már az óvodában zeneoviba jár-
tam. Állandóan táncoltam, énekeltem 
kiskoromban. A tükör előtt gyakorol-
tam a kis koreográfiáimat. Első osztá-
lyos koromban édesapám unszolására 
elkezdtem hegedűn tanulni. Már akkor 
is éreztem, hogy a színpadra termet-
tem. Aztán jelentkeztem a szigetszent-
miklósi musicalstúdióba, ahol a Szín-
ház világa magával ragadott. A szín-
ház és a zene szerelmese lettem, és 
azóta nem lehet a színpadról lerob-
bantani sem. 

KV: A vidámságod sugárzik Rólad in-
terjúidban, előadásaidban, illetve 
Magad is vallod, hogy humor, jókedv és 
nevetés nélkül nem érdemes belefogni 
semmibe. Az életed azonban nem volt 
felhőtlen, édesanyád nagyrészt egye-
dül nevelt Titeket.

BV: Úgy élem az életemet, hogy min-
denben igyekszem megtalálni a szépet 
és nem utolsósorban a humort. Ne-
vetés nélkül nem érdemes élni. Gyer -
mekkoromban is ilyen voltam és a 
családom többi tagja is ilyen.  8 éves 
koromban sajnos elveszítettem édes-
apámat... Ezt szerintem feldolgozni 
nem lehet, csak megtanulni együtt élni 
vele… Onnantól édesanyám és a három 
idősebb testvérem nevelt. Nagyon ösz-

BÉKEFI VIKTÓRIA A MIKLÓSIAK SZÍVÉBE 
NEM MOST LOPTA BE MAGÁT

Interjú a Sztárban sztár leszek! televíziós műsor győztesével 

Békefi Viki 
Korda 
Györgyként

FOTÓ: 

TV2 SZTÁRBAN 

SZTÁR LESZEK!
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szetartó család vagyunk és nagyon 
szeretjük egymást. Mindig ott vagyunk 
egymásnak jóban-rosszban. Sze ren-
csésnek mondhatom magam, hogy 
ilyen szerető családban nőhettem fel. 

KV: A család meghatározó számodra. 
A finálé, a végső győzelem perceiben is 
ott voltak Veled a stúdióban, és a mun-
ka mellett – ha jól sejtem – a magán-
életed főszereplői is ők jelenleg. 

BV: Nagyon boldog vagyok, hogy 
édesanyámmal és a három tesómmal 
élhettem meg ezt a pillanatot. Jó volt 
látni, hogy büszkék rám, a támogatá-
suk nagyon fontos. Természetesen a 
nyereményemből segítem a családo-
mat is, ahogy ők is segítettek engem 
minden helyzetben. Számomra a csa-
lád jelenti a kikapcsolódást is, szabad-
időm nagy részét testvéreim gyerme-
keivel töltöm. Nemrég született meg 
édesanyám 8. unokája. 

KV: Korda György, Bonnie Tyler, Emi-
nem, a Csárdás királynő szerepeibe 
bújtál a tv2 műsorában – hogy csak 
néhány saját kedvencemet említsem – 
Te hogy érzed, milyen arányban jelenik 
meg Benned a született tehetség és 
mennyi a munka gyümölcse? Szem lé-
lőként gyakran könnyednek láthatunk, 
aki „kirázza a kisujjából” az alakításo-
kat. Ez az igazság?

BV: Szerintem, ha a fentről kapott tehet-
ségünkkel csak megelégszünk, és nem 
párosul hozzá alázat, szorgalom, akkor 
egy idő után megrekedünk egy szinten. 
A folyamatos fejlődés érdekében renge-
teget gyakoroltam az előadásaimra. A ki-
hívás keresése jellemző az életem min-
den területére.  A műsorban nehéz és 
változatos feladatokat kaptam, de öröm-
mel álltam az újabb és újabb próbatéte-
lek elé. Csak úgy lehet valamit jól csinál-
ni, ha megtaláljuk benne a saját magunk 
kis boldogságát. Én mindegyik produkci-
ómban örömömet leltem és ezt is igye-
keztem kifelé sugározni. Ha jókedvvel, 
vidáman állunk akár egy nehéz feladat-
hoz is, az sokkal könnyebbé válik. Talán 
ezért érezhette úgy sok ember, hogy 
könnyedén oldottam meg a feladatokat. 

KV: Rokonszenves személyiségedre és 
kiváló tehetségedre a közönség mellett 
a szakma is egyre nagyobb figyelmet 
fordít. Napjainkban a Madách Színház 
művészei között láthatunk főképp. Mik 
a terveid? Itthon, külföldön, színpadon, 
filmvásznon, esetleg családanyaként 
képzeled a jövőbeni Vikit?

BV: Nagyon szerettem volna bekerülni 
a Madách Színházba és ez az álmom 
2019 februárjában valóra is vált. A 
Once – Egyszer című musicalben kap-
tam egy nagyon jó szerepet, ahol a 
hegedű tanulmányaimat is kamatoz-
tathatom. A közeljövőben elsősorban a 
karrieremre szeretnék koncentrálni. A 
színházi munkát továbbra is folytatni 
kívánom, emellett új feladatokat kere-
sek: építgetem könnyűzenei karrierem 
saját dalokkal, videoklipekkel, de a fil-
met, sorozatot is kipróbálnám szívesen. 
Mindenképp itthon képzelem el a jö-
vőm, de természetesen nem zárkózom 
el külföldi felkérésektől sem.

Békefi Viktória a „Sztárban sztár leszek” tehetség-
kutató műsorban elért első helyezéséért december 
11-én települési elismerő oklevelet kapott. Sziget-
szent miklós Város Kép viselő-tes tü lete nevében 
Nagy János polgármester adta át az oklevelet, 
gratulálva Viktória teljesítményéhez és további sok 
sikert kívánva karriere folytatásához.

Évről évre:
1993-ban született Budapesten 
1999-2007 – Szigetszentmiklósi Jó zsef 

Attila Általános Iskola tanulója
2007-2011 – Egressy Béni Zene mű vé-

sze ti Szakközépiskola és Gimnázium 
tanulója

2006-2009 – Sziget Színház stúdiósa
2009-2016 – Sziget Színház színésze
2012-2016 – Nemzeti Lovas Színház 

színésze
2016-tól – szabadúszó (Soproni Petőfi 

Színházban, Szép Ernő Színházban, 
Zentai Magyar Kamaraszínház, 
Madách Színház) 

2019 – TV2 Sztárban sztár leszek! című 
műsorának nyertese
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Mikey, a Stafforshire Bull Terrier 
korábbi otthonából gyakran elkó-
borolt és más kutyákkal került ösz-
szetűzésbe. Az, hogy Mikey ma 
boldog, kiegyensúlyozott életet él-
het, Komlósiné Berliner Sandrának 
köszönhető, aki befogadta, majd 
miután gazdája több hetes keresés 
után sem jelentkezett, ivartalaní-
tás, kötelező oltások és chipelés 
után új gazdát keresett számára. 
Mikey új gazdája kutyaiskolába já-
ratta a staffit. Novemberben Cesar 
Millan, a világhírű kutyaidomár, 
kutyapszichológus és motivációs 
szakember a Budapest Sport aré-
nában rendezett show já hoz a ren-
geteg kutya közül őt választotta 
bemutatójához. Így került Mikey a 
miklósi utcákról a színpadra.

Ha nincs Komlósiné Berliner 
Sandra, Mikey sorsa biztosan más-
képp alakult volna. Sandra Szi get-
szent miklóson és környékén – 
Nagyapáti-Lénárt Andreával és 
Veresné Ignácz Ildikóval közösen – 
minden tőle telhetőt megtesz azért, 
hogy az elkóborolt állatok gazdára 
találhassanak. Ők hárman két Face-
book-csoportot is koordinálnak: 
Szigetszentmiklóson és környékén 
Elveszett kutyái állatai !!! csoportban 

igyekeznek az elveszett állatokat ha-
zairányítani, vagy új otthonban el-
helyezni, Licit a mentett állatokért 
nevű csoportjukban pedig pénzt 
gyűjtenek tevékenységükhöz. Kom-
lósiné Ber liner Sand rával beszélget-
tünk állatmentésről, állatvédelemről.

„Úgy érzem, ez az ügy 
mindenki felelőssége.”
„Mi, emberek döntöttünk úgy, 
hogy házi kedvenceket szeret-
nénk, így kötelességünk gondos-

kodni a kiszolgáltatott élőlények-
ről.” – kezdi Sandra. Sandra nem 
szereti, ha állatmentőnek, állatvé-
dőnek nevezik. Teszi a dolgát em-
berségből, ösztönösen, természe-
tesen. Vallja, hogy a háziállatok 
nem tárgyak, eszközök, nem ház-
őrzésre vagy egérfogásra valók, 
hanem érző lények, akik törődést 
igényelnek.

„A legtöbb szökés 
a gazda hibájából történik.”
Sandra a probléma gyökerét ab-
ban látja, hogy a gazdák egy része 
nem teszi meg a szükséges intéz-
kedéseket a háziállatok szökésé-
nek megakadályozása érdekében, 
továbbá nem gondoskodik az 
ivartalanításról. Leggyakrabban a 
kerítés rossz állapota és az ehhez 
társuló ösztönös kalandvágy in-
dítja el az ebeket, cicákat. Az ivar-
talanítás nemcsak az állatok lóf-
rálása miatt lényeges, hanem ez-
zel lehetne a nem kívánt szaporu-
latot is csökkenteni, megállítani. 
„Vannak, akik nem nézik jó szem-
mel, ha „megcsonkítják” az állato-
kat műtéttel. Úgy gondolom, 
hogy ez nagy tévhit, hiszen ezzel 
védhetnénk meg kedvenceinket, 
és előzhetnénk meg a későbbiek-
ben nehezen elhelyezhető kölykök 
születését.” – hangsúlyozza 
Sandra. (Értesüléseink szerint a 
hazánkban kóborló, körülbelül 
300 ezer kutya közül 10-20 ezer 
pusztul el a téli hidegben – szerk.)

Az elkóborolt állatok és a nem 
kívánt szaporulat komoly feladat 
elé állítja háromfős, összetartó 
csapatukat. Az eszközök javarészt 
rendelkezésre állnak – Sandrát 
férje ajándékozta meg chipolvasó-
val és egy macskacsapdával – és 
vannak kenneljeik is. A mentés 
első lépésében karantén lenne 
szükséges, hogy a befogott, eset-
legesen beteg állatok ne fertőz-
hessék meg az egészségeseket, az 
elkülönítés tárgyi feltételei azon-
ban nem mindig állnak fenn.

A közösségi média tevékenysé-
gük hajtóereje. Kikerül egy lakos-
sági információ, jó esetben fotó-
val, a legjobb esetben pedig a 
megtaláló ideiglenesen befogja az 
állatot. Sandráék ezután a hely-
színre érkezve abban reményked-

nek, hogy nem támad rájuk az eb. 
Ilyenkor többnyire órákon át, ki-
tartóan szelídítgetik. A kedves, 
vagy zordabb természetű állat 
befogása után gyakran hiába az 
olvasótudomány, nyakörv, infor-
mációs biléta nincs... 

Hiába a chipolvasó, elektroni-
kus azonosító nincs... A chip 2013 
óta kötelező hazánkban, de 
Sandra tapasztalata szerint tíz 
gazdi közül legfeljebb három látja 
el azonosítóval kedvencét, hozzá-
teszi: „Macskákban ennél is rit-
kább. Mondhatjuk, egyáltalán 
nem jellemző, de mi náluk is java-
soljuk.”

„Tagokat keresünk, 
hogy egyesület lehessünk.”
A befogott háziállatok gazdáját 3 
hónapig keresik, mielőtt végleges 
befogadóhoz kerülhetnek az álla-
tok. Nagyon fontos szerepet tölt 
be a rendszerben az ideiglenes 
befogadók hálózata. A náluk töl-
tött átmeneti időszakban el kell 
végezni a költséges szűréseket, 
parazitamentesítést és ivartalaní-
tást és beadatni a védőoltásokat. 
Végleges befogadóhoz csak szer-
ződéssel kerülhet az állat, mely-
ben az új gazdi vállalja a további 
orvosi költségeket, a biztonságos 
környezet megteremtését, ahon-
nan a szökés nem lehetséges és 
azt, hogy az állatot nem adja to-
vább, ha mégsem tud róla gon-
doskodni, hanem visszaadja 
Sand ráéknak.

A kis csapat célja, hogy egye-
sületként működhessenek, azon-
ban nincs meg az elegendő, leg-
alább tíz fő alapító tag. „A költsé-
geket egyelőre egyénileg vagy 
adományokból oldjuk meg. 
Szerencsére, sok a jószívű ember. 
Néhány állatorvos kedvezménye-
sen látja el az általunk bevitt álla-
tokat. Bízunk abban, hogy na-
gyobb sikerrel járunk, ha a jövő-
ben hivatalos szervezetként ké-
rünk segítséget, pályázunk támo-
gatásokra.” – sorolja Berliner 
Sandra. Addig is szívesen fogad-
nak mindent, ami hasznos. 
Decembertől licitálni is lehet fel-
ajánlott tárgyakra, az eladásból 
származó összeget a mentett ál-
latokra fordítják. 

Felelőtlen állattartás, és amit tehetünk ellene
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Egy kicsit olyan, mint egy űrlény, és ha be-
lenézünk a gyönyörű, tekintélyt parancsoló 
szemébe az egész univerzum odaálmodható. 
Ő a szfinx, a macskák szőrtelen királya. 

„Összesen 15 serleget és az ausztrál díjat, vagyis 
15 serleggel és 1 díjjal többet nyertünk, mint 
amire számítottunk, álmunkban sem gondoltuk 
volna” – számolja össze mérhetetlen szerény-
séggel a világversenyen bezsebelt elismeréseket 
Csécsei Tímea és férje, André Pfeiffen berger. A 
Schatz Sphynx Cattery Kennel tulajdonosai a 
cicáknak adható díjak közül a legfényesebbeket 
hozták haza, Szigetszentmiklósra. 

A macskaszerelem három éve kezdődött ná-
luk, akkor lettek gazdijai egy szfinx fajtájú, csu-
pasz cicának, André ugyanis allergiás a macska-
szőrre. Ma már 17 cicájuk van, és mire Önök ezt 
olvassák egy újabb alommal bővült a csapat.

Milliós költségek
Ez a nem mindennapi látványt nyújtó állat 
szimbiózisban él a tulajokkal, előre jelzi, ha 
gazdája beteg lesz, nagyon ragaszkodik és kivá-
lóan tanítható. Sokan, ha egy macskaszépség-
versenyt képzelünk el, szőrméket gondosan 
fésülgető nevezőket látunk. Pucér Luciéknál ez 
a bőrápolásban merül ki. A bársonyos tapintás 
titka a táplálékban rejlik. Tímea elmondása 
szerint a cicák tökéletes bőréhez a legfonto-
sabb, hogy természetes, színezék- és tartósító-
szermentes, friss nyers húst kapjanak. Kedven-
ceiknek a házaspár naponta négyszer darálja 
ezt az elemózsiát. „Sajnos egyelőre nem a te-
nyésztés a fő állásunk” – meséli Tímea –, de 
többnyire otthonról dolgoznak, így folyamatos 
a felügyelet. Hogy miért nem főállású tenyész-
tők, azzal magyarázza, hogy egy tenyészet 
alapítása és fenntartása hatalmas költségekkel 
jár. Színvonalra törekednek, egy „jó minőségű” 
tenyészállat ára pedig, 5-10 ezer euro, vagyis 
körülbelül 1,5-3 millió forint, nem beszélve 
például az állatorvosi költségekről, útlevelekről. 

5 kontinens, 20 bíró, 1200 macska
A Schatz család nem igazán kedveli a szűk bo-
xokat, így egy tágas, úgynevezett szo-
bakennelben érkeztek Stuttgartba, ahol a há-
romnapos kiállításon öt kontinens húsz bírója 
szemlélte az 1200 cicát. „A bírálaton ennél a 
fajtánál elsősorban a szőrtelenség mértéke a 
fontos. Figyelik a bőr rugalmasságát, a ráncos-
ság mértékét, a koponya formáját, a fülek és a 
farok hosszúságát. Nagyon fontos, hogy legyen 
rövid bajusz, hiszen ennek hiánya már Európa 
több országában tenyésztési feltétel. Német-

országban például bűncselekménynek számít, 
ha ennek hiányában tenyésztenek egy szfinxet. 
Ezen felül sokat számít az állat jelleme, kezelhe-
tősége és viselkedése. A kezelhetetlen macská-
kat kizárják a versenyből.” – meséli a Pfeiffen-
berger pár, akiknek ezzel nem akadt gondja, hi-
szen macskáik jólneveltek, szabadok, rengeteg 
szeretetet kapnak, ezért nyitottak. „Lucifer gya-
korlatilag minden percben kellette magát a kö-
zönségnek”. Eddig évente négy kiállításon in-

dultak, a stuttgarti volt az első külföldi. Az 
utazások száma azonban valószínűleg emelke-
dik majd, hiszen rengeteg helyre hívják őket. 
Mint fogalmaznak: „Ezt a hirtelen jött sikert 
arra szeretnénk felhasználni, hogy rávezessük 
az embereket az állatok szeretetére, megbecsü-
lésére, arra, hogy a macskavásárlásnál körülte-
kintőbben járjanak el, és nem utolsó sorban, 
reményeink szerint hazánkban is népszerűbb 
lesz ez a csodálatos és intelligens macskafajta.”

Díjak a németországi Felidae e.v. Világkiállításról: Lucifer von Schatz a kiállítás legszebb 
macskája lett, kétszer nyerte el kategóriájában a legszebb macska, azaz Best in Show címet, 
kétszer lett Best of Best, és egyszer a Best over All címet, ami azt takarja, hogy azon a napon 
a kiállításra benevezett minden macska közül ő bizonyult a legszebbnek. Eddy, a fekete kan-
dúr és Laza, a kék nőstény kétszer lett fajtagyőztes. Lipton von Schatz, a csoki színű kandúr-
kölyök két kiemelkedő bírói különdíjat is kapott. Batman von Schatz, saját tenyésztésű 
kandúr, kategóriája legszebb macskája címet viseli, a címre nem mellesleg a Dél-Afrikai bíró 
jelölte őt, aki a kontinense legnagyobb szfinx tenyésztője. A Schatz tenyészet hazánkban 
egyedülálló módon az Ausztrál Macskaszövetség különdíját is megszerezte.

PUCÉR LUCI, A VILÁGSZÉPE
A szigetszentmiklósi kennel elsöprő sikert ért el a világversenyen
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Még fel sem száradtak a pénteki jótékonysá-
gi koncert meghatódott nézőinek könnyei, 
máris újabb zenés rendezvény helyszíne volt a 
Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gim-
názium aulája.

Ezúttal a legifjabb korosztály volt a célközönség. 
A gyerkőcök szüleikkel, nagyszüleikkel érkeztek, és 
azonnal a produkció részeseivé váltak, Varga Bori 
énekes biztatására boldogan utánozták a mada-
rak és egyéb állatok hangját – bár a zebra kicsit 
feladta a leckét. Volt még buborék eső, palacsinta 
dal, és számos, kicsiknek szóló – mégsem gügyö-
gő – jó szövegű, jó dallamú nóta.

A ráadásszám után megnyílt a „Kakaó Bár”, 
nevéhez méltó választékkal, süteménnyel és fris-
sen főzött kakaóval.

A finom italt a mintegy 200 fős vendégsereg 
sem tudta elfogyasztani, a megmaradt litereket a 

helyi Baptista Gyülekezet segített célba juttatni. 
Egy támogató jóvoltából minden „apróság” ka-
pott egy apróságot, választhatott egy karácsony-
fadíszt. Nem megszokott helyzet – kapni valamit, 
csak úgy –, amire a kicsik is nagyon eltérően, és 
persze aranyosan reagáltak.

Volt határozottan magabiztos, aki azonnal ki-
vette az első kezébe akadót, volt bizonytalan, té-
pelődő, aki választás előtt percekig turkált, a do-
bozban, és volt, aki képtelen volt dönteni – neki 
édesanyja, vagy testvére segített. Volt, akit olyan 
váratlanul ért az ajándék, hogy szinte leblokkolt. 
Legtöbben persze gyorsan megtalálták az igazit, 
és boldogan szaladtak tovább a „zsákmánnyal”.

Valahogy így lesz majd később is, mert mi „fel-
nőttek” is ilyenek vagyunk. Egyszer határozottak, 
máskor bizonytalanok, néha leblokkolunk, és sze-
retnénk előbb utóbb megtalálni az igazit. Ez volt a 
városbarát Kakaókoncert a Kiskalász zenekarral.

Koncert kakaóra és palacsintára
hiánypótló városbarát gyermekbuli 

Szegedi Zsuzsa írása 

A NEMCSAK JAZZ KLUB 
december 6-án, a klub 
22. születésnapján adott teltházas 
koncertet a Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban. 
A teltház azért is nagy érdem, 
mert egyre nagyobb kisvárosunkban 
ezen az estén egy másik, 
nagyobb horderejű élő könnyűzenei 
koncert is zajlott a Városi 
Sport csarnokban. A Miklós napi 
Perpetuum és Boggie Trió 
dupla koncert legjobb pillanatait 
Takács Zoltán fotóival idézzük fel. 
(Látvány: SzöllősiRóbert, 
hang: Sárácz Valter és Mohai György)

STAR TO BORN, 
avagy Csillag Születik 

Nemzetközi 
Gyermek Dalfesztivál 2019

Hetedik alkalommal rendezte meg 
nemzetközi gyermek dalfesztiválját a 
Csillag Születik Közhasznú Egyesület. 
Az énekversenyre hazaiak mellett 
hat országból (Szlo vé niából, Hor vát-
országból, Macedó niá ból, Bosznia-
Hercegovinából, Ukrajnából és Mál-
táról) érkeztek gyerekek. A fesztivál 
első napján a szigetszentmiklósi 
Sárgaházban énekeltek a versenyzők, 
ezt követően a döntőnek a budapes-
ti Thália Színház Télikert színháza 
adott otthont. 

A gyerekek három kategóriákban 
mérték össze énektudásukat 6 éves-
től 12 éves korig. A verseny ered-
ményét rangos nemzetközi zsűri 
döntötte el, köztük Juhász Vince 
producer, Andresz Kati színművész, 
Becz Ágnes táncpedagógus, Papp 
Inez Hilda youtuber. 

Junek Adrienn, a fesztivál igaz-
gatója és főszervezője elmondta, 
hogy ezúttal is nagyon szép magyar 
eredmények születtek. Mini kategó-
riában a szigetszentmiklósi Kosztyu 
Kata, Junior kategóriában Tiszinger 
Mira II. helyezést értek el. Kátai 
Natasa, szintén Junior kategóriában 
III. helyezett lett, a zsűri különdíjait 
pedig Buranits Jenő Áron, Kosztyu 
Anna, Ritter Eliza és Ritter Sophie 
kapták. A verseny Grand Prix díját 
az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, 
Turóczi Tamara nyerte el.
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A 2019-es év szép sikereket hozott a 9 éves 
Griff SC és Egyesületnek. A szezonban a 
Magyar Köztársaság Kupa klubok közötti ver-
senyében 28 klub közül az 5. helyen végeztünk. 
Idén a legeredményesebb versenyzőnk Erő 
Zsolt, nyílt kategóriában a 7., sportban 4. he-
lyen végzett. A nők versenyében Gyócsi Brigitta 
4., ifi kategóriában Dallos Martin 4. lett.

A Magyar Nemzeti Bajnokság idei két for-
dulójának mindegyikében nagy sikerrel szere-
peltek a Griffek a magyar versenyzők mező-
nyében. A dobogó tetején is álltak. Az első 
serial fordulót Szlovéniában rendezték. A 
Ratitovec Openen 7 nemzet versenyzői, köz-
tük magyarként a Griff hét pilótája. Magyar 
Nemzeti Sport kupa bajnok Dallos Martin lett, 
4. Erő Zsolt, 6. Szabó József, 14. Gyócsi 
Brigitta, 15. Gyurasza Máté, fun kategóriában 
5. Királyhegyi Ádám, 9. Martonicz Dániel. A 
második open forduló a Szerbiai Nisben került 
megrendezésre, amely egyben a Szerbek 
Nemzeti Bajnoksága és elő Európa Bajnokság 
volt. Itt 14 nemzet versenyzői között csapa-
tunk 9 tagja indult, ahol sport kategóriában 
Erő Zsolt az első, Barát Ádám a dobogó har-
madik fokára állhatott. 11. Dallos Martin, 14. 
Szabó József, 20. Gyócsi Brigitta, 22. Gyurasza 

Máté 23. Auner Amadé, 24. Királyhegyi Ádám, 
25. Domokos Tamás lett.

Ebben a szezonban távrepülő pilótáink 
szerepeltek még Macedóniában és Szlo vá-
kiában pontgyűjtő megmérettetésen. A célra 
szálló Nemzeti Bajnokságon egy Griff ver-
senyzőnk indult, a 2018-as újonc kategória-
győztes Királyhegyi Ádám a 8. helyen végzett.

Tavaly év végén hatodszor szerveztük meg 
a siklóernyős klubok focikupáját, szokásosan a 
decemberi ünnepek között. Ezen adomány-
gyűjtést is szerveztünk, melynek célja, hogy 

diákok természetjáráson vehessenek részt. A 
Pilisi Parkerdő Zrt. Együttműködésével többek 
közt a szigetszentmiklósi József Attila 
Általános Iskola egyik osztályát is támogattuk. 
A II. Miklósi Ifjúsági Nap kiemelt partnerei 
voltunk és támogattuk a nagysikerű Miklósi 
Futónapot is.

Sok ilyen szezont kívánunk és ezúton is 
köszönjük a Szigetszentmiklósi Önkormányzat 
támogatását.

(Beszámoló: Szabó József „Joe” elnök, 
Griff Siklóernyős Club és Sportegyesület)

A Kakusei Sportegyesület csapata november 
23-án először vett részt az egyik legnagyobb 
magyar rendezésű nemzetközi versenyen, a 
Tatami Team Cup-on. A megmérettetésen 13 
ország több mint 750 versenyzője szerepelt és 
a nagyon erős mezőnyben öt kakuseies ver-
senyzőnek kellett helytállnia. Dacára a hatal-
mas létszámnak és magas színvonalnak, a 
Kakusei karatékái négy érmet hoztak el a ver-

senyről és összesítésben a 16. helyen végez-
tek. December 8-án Szigetcsépen az IJKA 
Országos Bajnokságról több tucat éremmel 
tértek haza. Az 19 versenyző összesen 22 
aranyérmet szerzett, ezzel a teljes mezőny fölé 
magasodva. Aranyérmesek: Szabari Levente, 
Gáspár József, Horváth Benjámin, Erős 
Barnabás, Tuzok Kristóf, Kerepesi Luca, Gábor 
Levente, Szabari Marcell, Polgár Dominik, 

Kurilla Kerecsen Sólyom, Badics Kira, Bali 
Tibor, Rostás Márk, Pásztor Szabolcs, Andris 
Márk, Badics Bence, Polgár János.  
Ezüstérmesek: Erős Barnabás, Horváth 
Benjámin, Horváth Ádám, Gábor Levente, 
Polgár Dominik, Badics Bence, Horváth Ádám.  
Bronzérmesek: Horváth Ádám, Tuzok Kristóf, 
Kerepesi Luca, Benyes Bálint, Badics Kira, 
Pásztor Szabolcs. 

ÉREMESŐ A KAKUSEINÉL

DOBOGÓKRA REPÜLTEK A GRIFFEK
– miklósi siklóernyősök beszámolója –
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GRATULÁLUNK VÁROSUNK 
KERÉKPÁROSAINAK! 

A Green Riders – Csepel-szigeti Kerékpár és Triatlon Sportegyesület 
2019-ben 54 versenyen indulva, 54 (!) éremmel öregbítette városunk 
hírnevét! A szép eredmények nagyobb részben ez egyesület utánpótlás-
korú versenyzőinek köszönhetők. Büszkék vagyunk sikereikre és továb-
bi eredményes versenyzést kívánunk!

Nagyszerűen zárja az évet 
a SEINCHIN KARATE SE

A miklósi egyesület ma tartotta évzáró ünnepét. Az eseményen Nagy János 
polgármester, Jószai Attila alpolgármester, és a Seinchin Karate SE tisztelet-
beli elnöke, a Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség alapító tagja, 
Hohl László is személyesen gratulált a sportolóknak. 

A csapat legutóbbi két versenyén szerzett, összesen 18 arany, 18 ezüst 
és 22 bronzéremmel zárja az évet. 

December 8-ai Budapesti Komodo Kupa utánpótlás verseny eredményei: 
Besenyei Balázs (1. és 3. hely), Városi Zétény (3. hely), Khovanecz Tibor (1. és 
3.hely), Bringye Dorián (3.hely), Varga Dániel (3. és 2.hely), Incze Árpád 
(2.hely), Turu Tamás (1. és 2.hely), Turu Péter (2. és 3.hely), Turu Kati (két 2.
hely), Kanizsai Maja (2. és 1.hely), Támba Emese (két 1.hely).

A november 30-ai Dunaharaszti Happy Kids kupa eredményei: Béres 
Benedek (2 és 1.hely), Besenyei Balázs (két 3.hely), Fekecs Bulcsú (1. és. 
3.hely), Gere Zalán (két. 3.hely), Kardos Attila (két 3.hely), Khovanecz Tibor 
(két 1.hely), Kiss Máté (két 1. hely), Kucsera Levente (2.és 1.hely), Kubuk 
Sebestyén (két 3.hely), Osváth György (3 és 2.hely), Péter Barna (két 3.hely), 
Pletyák Amira Kitti (két 2.hely), Szőke Petra (1.hely), Szitás Krisztián (két 3.
hely), Timár Anna (2. hely), Turu Kati (1. és 2.hely), Turu Péter (1.és 3.hely), 
Turu Tamás (1. és 2.hely), Városi Zétény (3. és 1.hely), Veresegyházi Miklós 
(két 2.hely), Vittay Balázs (1. és 2.hely). (Fotón balról jobbra: Hohl László, 
Nagy János és Harsányi László)

Japánban, OKINAWÁN FEJLESZTETTÉK TUDÁSUKAT a miklósiak is. A több 
mint 20 éve működő és jelenleg 9 egyesületet, köztük a szigetszentmiklósi 
Seinchin Karate SE irányító Goju-Ryu Karate-Do Szövetség tagjai Yoshio 
Kuba Hanshi vezetésével Okinawa szigetén fejleszthették harcművészeti 
tudásukat. Az International Goju-Ryu Karate-Do Sakura-Kai szervezetének 
karatékái, Magyarországról Harsányi Ildikó, Metzger Jolán és Harsányi 
László, Szlovákiából Jozef Stefanides, Matus Stefanides, Maya Stefanides és 
Sztranyák László, Ukrajnából Inga Smolyanaya, valamint Shito-Ryus és 
Shotokanos barátaink, továbbá Szabó István, Varjú Gyula és Nemes László.
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A 2019. november 9-én, Soroksáron megren-
dezett Magyar Látványtánc Szövetség Őszi 
kupáján a szigetszentmiklósi Ádám Jenő 
Általános Iskola és AMI társastánc szakának 
növendékei, Bujtor Xénia Georgina vezetésé-
vel, színpadi látványtánc és társastánc koreo-
gráfiákkal arattak fantasztikus sikereket! A 
lányok 9-12 évesek, fiatal koruk ellenére 
rendkívül tudatosan és fegyelmezetten ké-
szültek a versenyszezon zárására, melynek 
meg is lett az eredménye. Első helyet ért el 
egyéni indulóként Nagyfejeő Laura, Balló 
Eszter, György Jázmin, Matisz Petra és 
Görömbei Laura; trióban Káli Petra, Bács Han-
na, Lábas Leila; csapatversenyben a Gladiátor, 
valamint A legnagyobb showgirl című koreo-
gráfia. 

Fantasztikus sikerek a látványtánc kupán

JANUÁR 4. SZOMBAT
11:00 – BKG-DSE–Göd SE Férfi kosárlabda 

NBII
14:00 – BKG-PRIMA NA – MTK Budapest 

– Női kosárlabda NBIB
16:00-20:30 – BKG-PRIMA Akadémia –

MEAFC-Miskolc - Férfi kosárlabda NBIB

JANUÁR 5. VASÁRNAP
MLSZ Női NBI Teremlabdarúgó-Kupa 2020 

(Résztvevő csapatok:  
FTC-TELEKOM, MTK HUNGÁRIA FC,  
HALADÁS-VIKTÓRIA, ASTRA-ALEF HFC, 
ETO FC GYŐR , T.MIHÁLY SZEGED-
FITSPORT KELEN SC MLE R-BUS)

JANUÁR 10. PÉNTEK
16:00-20:30 – BKG–PRIMA Akadémia–MTK 

Elite Basket – Férfi kosárlabda NBIB

JANUÁR 12. VASÁRNAP
19:30 - BKG DSE - PSK Csepel - Férfi ko-

sárlabda NBII

JANUÁR 18. SZOMBAT
8:00–18:00 – 10. BKG DSE Nemzetközi 

Senior Kosárlabda Torna

JANUÁR 19. VASÁRNAP
10:00–16:00 – SZKSK Férfi felnőtt kézilab-

da torna
17:00 – BKG-DSE – Honvéd NKE – Férfi 

kosárlabda NBII

JANUÁR 25. SZOMBAT 
Jedlik Ányos Gimnázium Szalagavató bál

JANUÁR 26. VASÁRNAP
9:00 - 13:00 – SZKSK fiú serdülő kézilabda 

torna
14:00 – BKG-PRIMA NA-PINKK-PVSK U23 

– Női kosárlabda NBIB
16:00-20:30 – BKG-PRIMA Akadémia–

Nagykőrösi Sólymok KE  
– Férfi kosárlabda NBIB

JANUÁR 30. CSÜTÖRTÖK
18:30 - SZKSK-NEKA - férfi kézilabda ifi  

I. osztály

FEBRUÁR 1. SZOMBAT
SZKSK Erima Gyerek Kézilabda torna

FEBRUÁR 2. VASÁRNAP 
10:00 - SZNKSE-Bugyi - Női kézilabda  

Pest Megye felnőtt
11:45 – SZKSK-Dunavarsány  

- Férfi kézilabda Pest Megye felnőtt

14:00 – BKG–DSE–MAFC BME  
– Férfi kosárlabda NBII

17:00 – BKG-PRIMA NA–BEAC ÚJBUDA  
– Női kosárlabda NBIB

19:30 – BKG DSE-KKS  
– Férfi kosárlabda NBII

FEBRUÁR 8. SZOMBAT
Szigetszentmiklósi Városi Bál

FEBRUÁR 9. VASÁRNAP 
10:00 – SZKSK II-Aranyszarvas  

– Férfi kézilabda Pest Megye felnőtt  
12:00 – SZNKSE-Eger  

– Női kézilabda ifi II. osztály
14:00 – SZNKSE-Inárcs  

– Női kézilabda NBII felnőtt
17:30 – BKG-PRIMA NA-Kecskeméti KC  

– Női kosárlabda NBIB
19:30 – BKG DSE-TFSE  

– Férfi kosárlabda NBII

VÁROSI SPORTCSARNOK programajánló
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Kösd össze 
a számokat, 
utána pedig 

színezd ki 
a képet.

A két kép között 10 eltérés van. Keresd meg őket! 

Labirintus

SZUDOKU
Töltse ki az ábrát 

1-től 9-ig 
terjedő egész 

számokkal úgy, 
hogy minden 

sorban 
és oszlopban 
minden szám 
csak egyszer 
szerepeljen!
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Papp Noémi–Bradák Péter

Széplaki Ágnes–Uj Attila

Gazdag Erika–Szerző Attila

Kincses Henrietta–Iván Krisztián

Görög Erzsébet Katalin–Szentkatolnai Gábor

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK RENDJE 
A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

december 30–január 5. Szent Miklós Gyógyszertár
január 6–12. Regina Gyógyszertár
január 13–19.  Kígyó Gyógyszertár
január 20–26.  Elixír Gyógyszertár
január 27–február 2. Melissa Gyógyszertár
február 3–9.  Szent Miklós Gyógyszertár

Ügyeleti nyitva tartás: 
Hétköznap: 18.00–22.00 • Szombat: 12.00–15.00 • Vasárnap: 08.00–12.00

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Kocsis Éva
Tel.: 24/505-589
Lapzárta: minden hónap 20. napja
Várható megjelenés: következő hónap 10. napjáig

Hirdetés megrendelése, ajánlatkérés: kisvaros@szigetszentmiklos.hu

Szigetszentmiklós város hivatalos oldala: 
www.szszm.hu; www.facebook.com/szigetszentmiklos.hu
A leadott hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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• VÁLLALKOZÁSA FELLENDÍTÉSÉRE
• NAPI LIKVIDITÁSA BIZTOSÍTÁSÁRA
• TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜL
•  EGYSZERŰSÍTETT ÉS GYORSÍTOTT HITELBÍRÁLATTAL

NYISSON AJTÓT 
A NÖVEKEDÉSRE!
RAIFFEISEN ÜZLETI GYORSHITEL

Egyéni vállalkozók  
és mikrovállalkozások részére

EGYSZERŰ, GYORS,  
SZABADON FELHASZNÁLHATÓ

A hitel elbírálását minden esetben hitelképesség-vizsgálat előzi meg. A hitelkeret összegéről és a rendelkezésre állásáról a Raiffeisen Bank minden 
esetben önállóan, üzleti feltételei szerint dönt. 

Magánszemély készfizető kezessége és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) intézményi kezességvállalása fedezetként bevonásra 
kerül. A tájékoztatás nem teljes körű. 
A támogatott finanszírozás az Európai Unió által a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014-
2020) létrehozásáról szóló 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott Hitelgarancia-eszköz támogatásban részesül.

Együttműködő 
partnereink:

Szigetszentmiklós, Vak Bottyán u. 18.  
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